
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF Sob o nO14. 105 191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS. 321. CENTRO. RIACHO DE SANTANA-BA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 054/2017
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.o 026/2017
SISTEMA: REGISTRO DE PREÇOS
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA: 19/06/2017
HORÁRIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 09:00hs (local)
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

PARTICIPANTES:

1 - Empresa: Lubricol Comercio de óleos Lubrificantes e Peças Ltda CNPJ: 01.054.727/0001-14.

HABILITAÇÃO E CREDENCIAMENTO: Foram credenciadas e habilitadas as seguintes empresas

1 _Empresa: Lubricol Comercio de óleos Lubrificantes e Peças Ltda CNPJ: 01.054.727/0001-14.

Ao(s) 19 (dezenove) dias do mês de junho do ano de DOIsmil e Dezessete, às 09 15hs (nove horas e qumze
minutos), na Sala das Sessões de LIcitações da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, através da
Pregoeira Luiza Franciele Guedes Guimarães e respectiva equipe de apoio, designada pelo Decreto nO
12/2017, fOI realizado o certame a fim de receber Interessados no certame ateniense ao Pregão Presencial do
Registro de Preços n,? 026/2017, objeuvando o Aqursição de Batenas para os diversos veiculos, caminhões e
máquinas que compõem a frota do rnunlclpio de Riacho de Santana - BA, pelo critério de menor preço.

Efetuado o pregão constatou-se ats) empresa(s) vencedores para o qual se registra conforme discnrmnado
abaixo

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Prefeitura MUnicipal de Riacho de Santana,
pessoa Jurídica de direito público Interno, mscrita no CNPJ sob nO14106192/0001-60 com sede na Praça
Monsenhor Tobías, nO321, centro, nesta cidade de Riacho de Santana - Bahra, representada pelo Prefeito
MUnicipal, Alan Antônio Vieira, portador da Cédula de Identidade, RG nO2645556 -SSP/BA e mscnto no
CPF/MF nO365.388 765-87, residente e domiciliado nesta cidade de Riacho de Santana-BA a, de outro lado,
ats) empresa(s)

Lubricol Comercio de óleos Lubrificantes e Peças Ltda, Inscrita no CNPJ: nO01.054,727/0001-14, com
sede na Rua Santos Dumont, nO 514, Bairro Vomita Mel, Cidade de Guanarnbr, Estado da Barua, CEP
46430-000, representada por Oelci Costa Alves, CPF nO013.221.918-24, residente e dormciliado na cidade
de Guanambi - BA.

Lubricol Comercio de óleos Lubrificantes e Peças Ltda, inscrita no CNPJ: nO01.054.727/0001-14.

ANEXO I • BATERIA FROTA COMPLETA ,.

ITEM UNO DESCRICÃO QUANT. MARCA V.UNT V. TOTAL

Bateria 60 Amperes; Tensão
Nomínal / Voltagem' 12 volts,
capacidade de reserva 90
minutos, Capacidade Nominal

1 UNO 60AH, capacoace de PICO 30
JUPITER R$ 269,70 R$ 8 091,00

(CCA) 450AH. Dimensões (cm)
I 24.6 X 17.5 X 17,5 (Comp x

Larg. x AIt). Dtsporuveis Polo
POSitiVO Direito e Esquerdo.

I garantia mínima de 12 meses
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Bateria 90 Amperes - 12v; RC
25' 110 min; HCA 25°C. 950

2 UND
Dimensões (Comp x Larg x Alt): 16 R$ 437,10 R$ 6.993,60
270 x 170 x 225mm, Peso 22,40 JUPITER
kg; garantia mínima de 12
meses.
Bateria 150 Amperes - Tensão
12V, C20. 150AH, RC 25' 280

3 UND min; HCA 25°C. 1350, 37 JUPITER R$ 632,40 R$23.398,80
dimensões (Comp x Larg x Alt).
510 x 215 x 240mm garantia
rrurumade 12meses.
Bateria 100 Amperes - Tensão
12V, C20 100 ah, RC 25: 165

4 UND mm, HCA - 18°C' 640, 37 R$ 465,00 R$ 17.205,00
Dimensões (Comp x Larg x Alt): JUPITER
332 x 172 x 238mm. Garantia
rmnirnade 12meses.

V. TOTAL R$ 55.688,40(Cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e R$55.688,40
IQuarentacentavos),

ITEM RELAÇÃO DOSVEICULOS ( MAQUINASPESADAS)

01 MOTONIVELADORA- CASE
02 MOTONIVELADORA- CATERPILLAR120K
03 MOTONIVELADORA- NEWHOLLAND140B
04 PÁCARREGADEIRA- NEWHOLLAND-12C TURBO
05 PÁCARREGADEIRA-HYUNDAY
06 PÁCARREGADEIRA-FIAT
07 RETROESCAVADEIRA- JCB
08 RETROESCAVADEIRA- CATERPILLAR- 416E
09 TRATORDE PNEUS- M FERGUSSON3505 RS

ITEM''''/· ' RELAÇÃO DOSVElq,l,ILOS( Cjl.ÇAMBAS:EVEICU!-OStVrILIT ~Rlbs")' ";11','

01 FIAT/FIORINOIE
02 FORD/COURIERRONTANAMB2
03 VW/GOL 1.0GIV
04 FIAT/STRADTECFORMEM
05 RENAULT/MASTERAMBRONTAN
06 FORD/COURIER3
07 GM/D20CUSTOMS
08 GM/D20CUSTOMS
09 GMC/12170
10 M. BENZ 2729
11 M. BENZ2729
12 VW31280 /2/ 8
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13 IMP/MBENZ310D SPRINTERM
r-

14 I/RENAULT KGOO RONTANAMB

15 RENAUL T/MASTER BUS16 DCI
16 FIAT/DUCATO MINIBUS

17 FIAT/PALlO FIRE

A empresa vencedora, doravante denominadas CONTRATADA resolve registrar os preços, com Integral
observância da Lei nO8.666, de 21 de Junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto MUnicipal nO
7.707/2009, mediante cláusulas e condições seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS, que tem por objeto o Aqursição de Baterias para os
diversos veículos, caminhões e máquinas que compõem a frota do município de Riacho de Santana - BA,
sob o regime de menor preço global, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I do Editai
e propostas apresentadas na licitação do Pregão Presenciai do Registro de Preços nO026/2017 do Processo
Administrativo nO054/2017, que Integram este Instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua
assinatura podendo ser prorrogado conforme possibilidades previstas no art 12, caput, do Decreto nO7.892,
de 2013, mediante fundada Justificativa, autorização da autoridade superior e que a proposta continue se
mostrando mais vantajosa para a administração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS

3 Os objetos descritos nesta Ata de Registro de Preços serão solicitados de ACORDO COM AS
NECESSIDADES da Administração Pública Municipal e condições estipuladas no Editai, mediante emissão
de Autorizacão de Fornecimento expedida pela Setor de Compras, durante a VigênCia da respectiva Ata de
Registro de Preços

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL

4. _ A CONTRATADA deverá retirar a Autorização de Fornecimento no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, contados da notificação enviada pelo Setor de Compras do Departamento de Administração, no
endereço constante no preâmbulo deste Edrtal,

CLÁUSULA QUINTA _ CONDiÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

5.1 - O objeto da presente licitação será recebido'

5.1.1) provisoriamente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a especificação e,
sendo atestada sua qualidade e conformidade aos termos do Editai, o objeto será recebido em caráter
definitivo,

5.1 2) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos mesmos,

5.1.3) serão rejeitados no recebimento, os objetos fornecidos com especificações diferentes das constantes
no ANEXO I apresentado na proposta, devendo a sua substrtuiçáo ocorrer na forma e prazos definidos no
Item 5.2 abaixo.

52 _ Caso o(s) objeto(s) sejam considerados INSATISFATÓRIOS, será lavrado termo de recusa, no qual se
consignará as desconformidades verificadas, devendo ser substrtuldo, no prazo máximo abaixo fixadO.,.>
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5.2.1) se disser respeito à especificação, rejeitá-Ia no todo, determinando sua substituição ou rsscmdm o
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:

5 2.2) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-Ia em conformidade com a mdicação da
Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação por escrito, mantido o

preço Inicialmente contratado,

5.23) se disser respeito à diferença das caractertsucas do objeto, determinar sua complementação ou
rescmdtr a contratação, sem prejuízo das penalidades cabívers,

5.24) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-Ia em conformidade com a Indicação da
Contratante, no prazo máximo de 24 (vmte e quatro) horas contadas da notificação por escnto, mantido o

preço mlcralmente contratado.

5.3.5 A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega dos produtos deverá VI[

acompanhada da cópia da Ordem de Compras e da cópia da Nota de Empenho referentes aos produtos
fornecidos, ou deverá mencionar o número do processo.

5.3.6 As baterias objeto deste registro de preços terão garantia mínima de 06 (seis) meses a partir do ato da

emissão da nota fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS

6 1 _ Os preços ajustados para a execução do objeto deste Pregão são os constantes da Ata de Registro de
Preços e serão fixos e irraajustávets.

6.2 _ O preço deverá ser fixo. aquivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta, para
pagamento na forma prevista no Editai

6 3 _ Deverão estar Inclui das no preço, todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação,
sem quaisquer ônus para a Administração, tais como frete, tributos e demais despesas pertmentes

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS REAJUSTES

7 1 _ Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e Irreajustáveis,
exceto nas hipóteses, deVidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na allnea "d" do mciso II
do artigo 65 da Lei 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado Os preços registrados serão
controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscilação de acordo com as variações de mercado e
determmação do Governo Federal e, os preços registrados que estiverem SUjeitos ao controle oficial, poderão
ser atualizados os valores nos termos e prazos fixados pelo órgão controlador

7.2 _ Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima Citada, o benencrário do registro poderá solicitar a
atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao MUnicípio de Riacho de Santana, Instruido
com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como lista de preços dos fabricantes, com
Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aqursição dos serviços,
matérias-primas, componentes ou de outros documentos.

7 3 _ Mesmo comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do mciso II do artigo 65 da Lei
8 666/93, a Administração, se Julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e Iniciar outro processo

hcitatóno

7.4 _ Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e.
definido o novo preço maxuno a ser pago pela Administração, o fornecedor registrado será convocado pelo
Município de Riacho de Santana para a alteração, por aditamento, do preço da Ata de Registro de Preços,
sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no DiáriO Oflcial do Munlciplo de Riacho de

Santana. /
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7.5- A COMPROMISsARIA não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação do pedido de
que trata o Item 7.2 pela Prefeitura, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Editai

e/ou cancelamento do preço.

CLAUSULA OITAVA _ DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 _ Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador (Município de Riacho de
Santana), desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas. no que couber, as condições e as
regras estabelecidas na Lei nO 8.666/93 e no Decreto Murucipal n? 7.707/2009, rstahvos à utilização do

Sistema de Registro de Preços

8.2 _ Caberá ao fornecedor beneftctáno da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabeleCidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos órgãos ou entidades da Administração
Pública que não participaram do certame, independentemente dos quantitativos registrados na Ata, desde
que este tornecunento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

CLAUSULA NONA - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

9.1 _ O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 90 (noventa) dias após a entrega do
objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal na quantidade sohcitada pelo Departamento de Compras desta
MuniCipalidade deVidamente atestado pelo responsável pelo recebimento dos produtos e, prova de
regularidade com as Fazendas Federal, Estadual, MUnicipal e junto ao FGTS e Supenor Tnbunal do
Trabalho, demonstrando situação regular no cumpnmento dos encargos sociais e trabalhistas.

9.1 1 _ O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizada
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das eXigênCias legaiS,
pnncipalmente no que se refere às retenções tnbutánas.

9.1.2 _ A CONTRATADA, optante pelo SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscallfatura,
declaração, (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Editai) Caso não o faça, sofrerá retenção de
Imposto e oontnbuições. de acordo com a legislação vigente.

9.1.3 _ A nota fiscallfatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, Interrompendo-se a contagem do prazo fixado no subnem 9.1.
9.1.4 _ Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa a ser contratada, não
serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

9.1.5 Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado

9.1.6 A Prefeitura MUniCipal de Riacho de Santana reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o
fornecimento seja efetuado em desacordo com as espeCificações constantes da Nota de Empenho.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇOES

10.1 - Da Contratada:

10.11) Comunicar a DiVisão de Compras, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade
que impeça o forneCimento dos produtos contratados.

10.1.2) Manter as mesmas condições de habilitação.

10.1.3) Indicar o responsável que a responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações

formais.
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10 1.5) Paralisar. por determinação da administração. qualquer fornecimento de produtos que estejam sob
suspeita de contaminação. condenado por autoridade sanitária.

10 1 6) Retirar a nota de empenho. quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.2- Do Contratante:

10.2 1) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessános para a execução da Ata de Registro de

Preços.

10.2.2) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos. bem como efetuar os pagamentos

devidos. nos prazos determinados

10.2.3) Elaborar e manter atuallzada listagem de preços que contemple a relação dos produtos para os fins
previstos nesta Ata e na Autorização de Fornecimento.

10.2.4) Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11. Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento. objeto desta Ata
de Registro de Preços. a Administração. através de sua própna equipe ou de prepostos formalmente
designados. sem restringir a plenitude dessa responsabilidade. exercerá a mais ampla e completa
fiscalização na sua execução. sohcrtando à COMPROMISSÁRIA, sempre que entender conveniente.
Informações do seu andamento. devendo esta prestar os esclarecimentos desejados A ação ou omissão total
ou pareia! da fiscalização não exirrurá a COMPROMISSÁRIA de total responsabilidade de executar o
fornecimento astabelecido neste Termo. Fica designado para fiscalização do contrato o servidor público.
vatdiners Rocha de Oliveira (Comissão de DIvisão de Compras e Almoxanfado).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1 _ A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos ssqumtes casos:

12.1.1) Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira.

12.1.2) Manifesta Impossibilidade por parte da Contratada de curnpnr as obrigações assumidas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior, devldômente comprovados.

12.1 3) Interesse público. deVidamente motivado e Justificado pela Administração.

1214) Demais hipóteses previstas no art 78 da Lei nO8.666/93. bem como desta Ata.

12.1.5) uquioação judicral ou extraJudlclaJ ou falência da Contratada.

12 1.6) Responsabilização por prejuízos causados à Administração

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 _ A adjumcatána que se recusar. sem motivo Justificado e aceito pela Administração. a assinar a Ata de
Registro de Preços, dentro do prazo previsto no Item 26 2 do Editai. caracterizando o descumprimento total
da obnqaçâo, ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos itens cujos preços
foram registrados, além das demais sanções cablvers e previstas no artigo 87 da Lei nO8.666/93.

13.2 _ Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nO8.666/93 e artigo 5°. "caput" da Lei nO
10520/02. a licitante vencedora do certame ficará sujeita. garantida a defesa prévia, à multa diária de 1%
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(um por cento) do valor de cada entrega. por dia corrido de atraso, por atraso injustificado na
entregados produtos,até que seja efetivadaa entrega total.

13.3 _ Pela mexecução total ou parcial do contrato, por parte da COMPROMISSÁRIA, de quaisquer das
obrigaçõesdecorrentesdos eventuais ajustes a serem firmados, a Administraçãopoderá, garantida a defesa
prévia. aplicar à Contratada as sanções previstasnos mcisos I, III e IV do artigo 87 da Lei nO8.666/93, além
de multade 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtosnão entregues Caso a empresa pratiquepreços
realinhadossem a devida aprovação da PREFEITURAou não efetue a entrega dos objetos desta hcnação
durante o periodo de análise de eventual pedido de realinhamento, a mesma estará sujeita também a
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor global do forneCimentoe/ou cancelamento do preço

registrado.
13.4 _ O valor da multa poderá, a critério da Prefeitura MUniCipalde Riacho de Santana, ser cobrado de
Imediato ou será descontado no primeiro pagamento após a sua Imposição, respondendo por ela os
pagamentosfuturos e pela diferença,se houver, Independentementede qualquer notificação.

13.5 _ As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim. moratório. Consequentemente, o
pagamentodelas não exime a Contratada reparaçãodos eventuais danos, perdas ou prejuízosque seu ato
punívelvenhaa acarretarà Adminístração.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA - DAS DOTAÇÕESORÇAMENTÁRIAS

14.1 A presente Ata será somente para registrar os preços de mercado sem a necessidade de Reserva
Orçamentária,no caso da Administraçãoresolver fazer uma possívelcontrataçãodos preços registrados,terá
que ter nO.de Dotaçãona nota de empenhoonde poderáconter as seguintesdotaçõesfuturasdisponíveis.

Dotações Previsãode DIsponibilidade
Despesas Orcamentárla

204 - Secretaria Municipal de
Educação

Unidade
Orçamentária 205 - Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Assuntos
Urbanos
206 - Secretaria Municipal de
Saúde
207- Secretaria MUnicipal de
ASSistênciaSocial
2098 - Gestãodo Ensino

944,66

Fundamental
2070 - Manutençãodo Fundo

8.833.98

MUniCipalde Saúde
2123 - Gestãodos Serviçosde

47184,78

ProJeto/Atlvldade Infraestruturae Assuntos
Urbanos
2057 - Gestãodas Ações do

2.000.00

FundoMUniCipalde Assistência
Social
2262 - Gestãodo Programade

1.088,00

Atenção Integralà Família
Elementode

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo

Despesa

CLÁUSULA DÉCtMAQUtNTA - DO FORO

15.1 As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamentoperante o
Foroda Comarcade Riachode Santana, Estadodo Bahla,com renúnciaexpressaa qualqueroutro, por mais

I
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privilegiado que seja ou se torne.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇOES FINAIS

16.1 _ O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de
cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

16.2 _ A Administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua vigência
constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços A Administração também não se
responsabilizará pela entrega de material. sem a respectiva nota de Empenho.

16.3 _ A Administração, ao seu exclusivo critério. poderá. durante os últimos 30 (trinta) dias de vigência da
Ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento. até a elaboração de
um novo contrato.

16.4 _ Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias úteis, salvo disposição
expressa em contrário e em sua contagem exchnr-se-á o dia de mícro e Incluir-se-a o dia do vencimento.

16.5 _ A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão
da Autorização de Fornecimento pela DIvisão de Compras.

16.6 _ Fazem parte Integrante desta Ata. Independentemente de transcrição. as condições estabelecidas no
Edital e as normas contidas na Lei nO8.666/93.
Estando Justas e contratadas, firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos
os fins e efeitos de direito.

Riacho de Santana-Ba, 27 de junho de 2017.

Lu a Francrele Guedes Guimarães
Pregoeira

~WtH~J~o.1~;t()(~
Cássta Batista dos Santos
Membro da Equipe de Apoio

6iwdi.8~~tds ç!(
Renata Ramos Carvalho Alves c>

Membro da Equipe de Apoio

Lubncol Comerete de óleos Lubrificantes e Peças LIda
CNPJ 01.054.727/0001-14

Delcl Costa Alves

Testemunhas'

2- iAIÇWl
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/. I .....,;;,i PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DABAHIA

CNPJIMF Sob o nO 14. 105.19110001·60
PRAÇAMONSENHORTOBIAS. 321. CENTRO. RIACHODE SANTANA·BA

ATA DE REGISTRODE PREÇOS

PROCESSOADMINISTRATIVO N' 054/2017
MDDALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.' 026/2017
SISTEMA: REGISTRO DE PREÇOS
DATA OE REALIZAÇÃO DASESsAO DE ABERTURA: 19/0612017
HoRARIO DA SESSÃO DE ABERTURA: 08:00ha (10001)
TIPD: MENORPREÇOGLOBAL

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

PARTICIPANTES:

1 • Emprl.a: Lubricol Comercio d. óktos Lubrlficant•• e PeçasUda CNPJ:01.054.727/0001-14.

HABIUTAÇA.OECREDENCIAMENTO:Foram credenciadase habilitadas as seguintes empresas

1 _Empre•• ; Lubrlcol Comercio d. óleos Lubrlficant" I PeçIISLtd. CNPJ:01.054.72710001-14.

Ao{S) 19 (dezenove) dias do mês de Junhodo ano de Donsm" te Dezeseete,às 09.15hs (nove horas e qUinze
mmutos), na Sala das Sessões de LlcrtaçOesda Prefeitura MUniCIpalde Riacho de Santana, através da
PregoelrB Luiza Franeiele Guedes GUimarães e respectiva equipe de apoio, designada pelo Decreto nO
1212017.foi reaJlzadoo certame a fim de receber Interessadosno certame ateruenseao ?reglo Presenciai do
Regtstro de PreçolI n.' 02612017,objebvandoo AqUISiçãOde Batenas para os diversos velculcs, camU1hOese
máqUinasque compOema frota do muracíptc de Riacho de Santana - BA. pelo cnténo de menor preço

Efetuado o pregão constatou-se 8(1) empresa(s) vencedores para Oqual se registra conforme dlSCnmlnado
abaixo

Pela presenta ATA OE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a Pr.feltura Municipal de Riacho de Santana,
pessoa jurídICade dlretlo publICOIntemo. msenta no CNPJ sob n" 14.106192/0001-60 com sede na Praça
Monsenhor 'rcees. nO321. centro, nesta Clcladede Riacho de Santana - Bahla, representada pelo Prefeito
MUniCipal,Alan AntOniOvena, portador da Cédula de Identidade, RG nO2645556 ·SSP/BA e Inscnto no
CPF/MF nO365.386765~B7.residente e domlohado nesta cidade de Riacho de Santana-BA e, de outro lado.
aIs) empresa(s)

Lubricol Comercio d. óleos Lubrtflcant••• Peça. L'dl, Inscr1ta no CNPJ: n· 01.054.72710001.14,com
sede na Rua Santos Dumont, nO514, Bairro Vomita Mel. CIdadede Guanambl, Estado da Bame, CEpo
46430..()()0.representada por Oalei Costa Alves, CPF nO013221,918-24. resttlente e domICiliadona CIdade
de Guanambl- BA.

Lubrlçol Comerciod. óleos Lubrlficant••• Peça. Ltde,ln.crlla no CNPJ:n' 01.054.727/0001.14.

1;/
Este documento 101d5S nacu dlYlld"nenle por Procede Bahla • ProceSSamentoe Certll" açao de lJocurrent~~letL~ \úl'
Para verificar as assinaturas va ao slte https /í#WIN portaldeassmaturas com br 443 e L,tlltzE'o codlgo 7B8A-9816-B8E6-F7D3

ANEXO I· BATERIA FROTA COMPLETA

ITEM UND DESCR"'ÃO QUANT. MARCA V.UNT V. TOTAL
Bateria 80 Amper•• : rensêc
Nommal I Votlagem 12 volts.
capacidade de reserva' 90
minutos. Capacidade Nominal,

1 UNO
6OAH, Capacidade de PICOI 30 I JUPITER RS 269.70 RS8 091.00
(CCA) 450AH, Dimensões (cm)
24.6 X 17.5 X 17.5 (Comp X
Larg X Alt). OlsponrvelS Polo
POSItiVO DIreito e Esquerdo,

j aarantl8 mfnlma de 12 meses.
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R$465.00 R$17.205.oo

Baterla 90 Amperes - 12v, RC
25 110 mln; HCA 25'C' 950

2 UNO
üeneneões (Comp x Larg x AlI) 16 R$437.10 RS 6.993.60
270 x 170 x 225mm, Peso 22.40 JUPITER

garanlla mlnlma de 12

3 37
JUPITER RS 632.40 RS 23 398.80

374 JUPITER

• R$ 55.888,40

ITEM RELAçAODOS VEICULaS ( MAQUINAS PESADAS)

01 MOTONIVELADORA - CASE
02 MOTONIVELADORA - CATERPILLAR 120K

03 MOTONIVELADORA - NEW HOLLANO 140B

04 PÁ CARREGADEIRA - NEW HOLLAND -12C TURBO

05 PÁ CARREGADEIRA- HYUNDAY
06 PÁ CARREGADEIRA- FIAT
07 RETRO ESCAVADEIRA - JCB

08 RETRO ESCAVADEIRA - CATERPILLAR - 416E

09 TRA TOR DE PNEUS - M FERGUSSON 3505 RS

.' ITEM RELAçAo.DOSVElCIJLO.S ( CAÇAMBAS E VEICULO!! unLn:~IOS)
01 FIATIFIORINO IE
02 FORD/COURIER RONTAN AMB2

03 VW/GOL 1 o GIV
04 FIAT/STRAD TECFORM EM

05 RENAULTIMASTERAMB RONT AN

08 FORD/COURIER3
07 GMID20 CUSTOM S
08 GMlD20 CUSTOM S
09 GMC/12.170
10 M. BENZ 2729
11 M. BENZ 2729
12 VW31280 /v 8

Este documento fOI ass.naoo digitalmente por Procede Bafua - Processamento e Ce't fn.açâo de Docun-entos Hetro'ucos
Para ver.ficar as assmaturas va ao srte httpsf!wwwportaldeaSSlnaturasCOInbr443cutillzeo cornco 7B8A-9816-B8E6-F7:J3
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13 IMPIMBENZ310D SPRINTERM
14 VRENAULT KGOO RONTANAMB
15 RENAULTIMASTER BUS16 oct
16 FIAT/DUCATO MINIBUS
17 FIATIPALIO FIRE

A tilmpresa vencedora. doravante denominadas CONTRATADA resolve registrar os preços, com Integral
observánca da lei nO8.666. de 21 de Junho de 1993. com 8S alterações postenores e Decreto MunICIpal nD

770712009, mediante cléusul8s e condIÇÕessegUintes

cLAUSULA PRIMEIRA- DOOBJETO

1. O ob,eto desta ATA é o REGISTRO OE PREÇOS, que tem por obJsto o AqUISIÇaode Baterias para os
diversos velculos. caminhões e máqU1nasque compõem a frota do munlcipfo da Riacho de Santana - BA,
sob o regime de menor preço gktbal. em conformidade com as especificações previstas no Anexo I do Editai
e propostas apresentadas na licitação do PregIo Presenciai do RegIStro de Preços nO 02612017 do Processo
Adrnlnistrativo 00054/2017. que Integram este instrumento.

CLAUSULASEGUNDA- VALIDADEDOREGISTRODEPREÇOS

2. A presente Ata de RegIStro de Preços terá validade por 12 (doze) mese., a partir da data de sua
assinabJra podendo ser prorrogado conforme possibilidades previstas no art. 12. caput, do Decreto nQ 7 892,
de 2013, medlSnte fundada Justificativa. autonzaçêo da autondade supenor e que a proposta continue se
mostrando maiS vantajosa para a adrmmstreçêc.

cLAUSULA TERCEIRA- DA SOLICITAÇAODOSPRODUTOS

3, Os obJatas descntos nesta Ata de Registro de Preços serAo solICItados de ACORDO COM AS
NECESSIDADES da AdminIStração Pública MUniCipal e condições estipuladas no Editai. mediante emlssIo
de Autorlzaclo da Fornecimento expedida pela Setor de Compras, durante a vigência da respectiva Ata de
RegiStro de Preços

cLAUSULA QUARTA- PRAZOPARA RETIRADADOTERMOCONTRATUAL

4 _ A CONTRATADA dovoré retirar a Autorização do FomOClmento no prazo méxlmo de 5 (cinco) dlu
útel •• contados da notlflcaçlo enViada pelo Setor de Compras do Departamento de Administração, no
endereço constante no preAmbulo deste Edrtal.

cLAUSULA QUINTA _ CONDIÇOESDE RECEBIMENTODO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREçoS

5.1 - O ob18to da presente liCitação satã recebido

5.1.1) proYlsoriamente. para efeito de postenor venflcação de sua conformidade com a eepecmceção e.
sendõ atestada sua qualidade e conformtdade 801 lermos do Editai, o objeto lerá recebido em caráter
defimtivo,

5.1.2) definltlyamente. após a verrflC8Çlo da qualidade 8 quantidade dos mesmos.

5.1.3) serão reJoltados no recebImento. os obJetos fomeQdos com espeaflcaçôes diferentes das constantes
no ANEXO I apresentado na proposta, devendo a sua substltulÇAo ocorrer na forma e prazos deflnklos no
Item 5.2 abaixo.

5.2 _ caso 0(0) obJoto(s) sejam conSIderados INSATISFATORIOS. seré lavrado termo do reeuse, no qual se
oon.,gnaré a. dasconlormid_. venlicada s, devendo ser subSlltuldo. no prazo méxlmo abalxo;>

\ fl~ '6J

Este dOC~MentDfOIass nado digitalmente por Procede Bahm - Processamento e Ce-t-trcação de Documentos Eletromcos
Para ver, tear as assinaturas va ao site https Ilwww portaldcaSSlnatlra':> rom br 443 c utll ZE'O c..odlgo7B8A-9816-B8E6-F7D3
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52.1) se dISSer respeito é especifICação. r8Jeitâ-lo no todo. detemunando sua substltulçlo ou rescindindo a
contrataçlo, sem preJulzo das penalidades cablvers.

522) na hip6tese de substitulI;ão. a Contratada deverá fazê-Ia em con1onnldade com a mdlcaçêo da
AdmlnistraçAo. no prazo máximo de 24 (vmte e quatro) horas. contadas da noUncação por escrIto. mantido O

preço InICIalmente contratado.

52.3} S8 disser respeito ê diferença das caracterlsticas do obJato. determinar sua complementaçlo ou
reSCindir a contrataçlo, sem prejulzc das pena\1dades cebtvers.

5 2 4} na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em confomudade com a indicação da
Contratante. no prazo mâxlmo de 24 (Vinte e quatro) horas contadas da notificação por esento. mantido o

preço mlClalmente contratado.

5.3.5. A Nota Fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega dos produtos deveré Vir
acompanhadada cópia da OrOemde Compra. e da cópia da Nota de Empenho refefent.. aos produtos
fomectdos, ou deveré mencionar o número do processo.

5,3.6. As batenas objeto desta registro de preços terão garanba mlmma de 06 (sais) meses a partir do ato da
emlsdo ela oota flscsl.

CLÁUSULASEXTA- DOS PREÇOS

6.1 _ Os preços ajustados para a execuçAo do obJeto deste PregAo do os constantes ôa Ala de Reglstro de
Preços e seria fiXOSe IrreajUStáWIS.

6.2 _ O preço deverá ser fiXO. equivalente ao de mercado na data da apresentação da proposta. para
pagamento na forma prevista no EditaI.

6 3 _ Deverão estar Incluídas no preço, todas as despesas necessénas à entrega do obJeto desta lICItação.
sem quaisquer Onus para a AdmlnlstraçAo. taIS come frete, tnbutos e demaIS despesas pertinentes

cLÁUSULA SÉTIMA- DOSREAJUSTES

7 1 _ Durante a vtgênaa da Ata de RegiStro da Preços. os preços registrados serêc fIXOSe trreajustávels.
oxeeto nas hipóteses, devtdamente comprovadas. de ocorrênCia de Sltuaçio prevista na aI/nas -d- do InciSO II
do artigo 65 da Lei 8.666193 ou de redução dos preços praticados no mercado. Os preço. regtstrados seria
controlados pela Prefeitura, podendo sofrer oscueçãc de acordo com as vanaçOes de mercado e
determlO8Çlo do Govemo Federal e. os preços registrados que esbverem suJ81tosao controle ofICIai,poderão
ser atuahzados 08 valores n08 termos e prazos flX8dos pelo órgão çgntrolador

72 _Ocorrendo 8 vanação de preços. na hipótese aama cnada, o beneflCláno do r&gtstro poderé solicitar a
atuanzaçlo dos preços, através de pedido formal endereçado ao MuniclplO de Riacho de Santana, Instruido
com documentos que comprovem 8 prooedênc.a do pedido. taiS como lista de preços dos fabncantel, com
Notas FIScaISde compra Imediatamente antenores B postenores à vanaçAo ."'gada à aqulSiçio dos seMÇ05.
maténas-pnmas, componentes ou de outr09 ctocumentos

7.3 _ Mesmo comprovada a ocorrência da SituaçãO prevLSta na ahnea -d- do 10050 II do artigo 65 da LEU
8666193. 8 AdmlnlstrsçAo. se Julgar conveniente. poderá optar por cancelar a Ata e iniCIar outro processo

hCltat6no
74 _ Comprovada a "eduçAo dos preços pratJcados no mercado nas mesmas condIÇÕes do registro e.
definido o novo preço máxlmo a se" pago pela Administração, o fornecedor registrado s8"6 convocado palo
MuntClptOde Riacho de Santana para 8 alteração. por aditamento. do preço da Ata de RegIStrO de Preços.
sendo que o novo preço fIXado será válido a partir da publteaçlo no Oiáno Oficiai do MumclpkJ de Riacho de

Santana. .?
y / 4/8

~IJer· 11
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7 5- A COMPROMISSÁRtA não poderã praticar preços reafinhados sem a devida aprovaçAo do pedido de
que trata o Item 7.2 pela Prefeitura, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Editai

elou cancelamento do preço.

CLAUSULA OITAVA _ DOS usuARIOS DA ATA OE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 _ Podera utlhzar.-se da Ata de Registro de Preços. qualquer órgão ou entidade da Adml"Istraçêo que não
tenha partiCipado do certame. mediante prévia consulta ao 6rgêo gereooador (Munlclplo de Riacho da
Santana). desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas. no que couber. as condições e 8S
regras estabelecidas na Lei nD 8666(93 e no Decreto MunICipal nO 7 707/2009, relabvos â utlllzaçAo do
Sistema de Registro de Preços.

6 2 _ Caberá ao fornecedor beneflC1áno da Ata de Regllstro de Preços. observada. as concleçôes nela
estabeleadas, optar peta IICSltaçlo ou não do fomecunento aos órglos ou entidadeS da Adminlstraçio
Púbhca que nlo participaram do certame, Uldependentemente dos quantrtatlvos registrados na Ata, desde
que este forneclmento não prejudique 8S obrigações anteriormente assumidas.

cLAUSULA NONA-OAS CONOIÇOES OE PAGAMENTO

9.1 _O pagamento à empresa a ser contratada será efetuado em até 90 (noventa) dias após a entrega do
OOJeto,mediante apresenlaçAo de Nota FIScal na quantidade solICItada pelo Departamento de Compras desta
MunlClpaJldade devtdamenta atestado peJo responsável pelo recebimento dos produtos e. prova de
regulandade com as Fazendas Federal, Estadual. MunICipal e junto ao FGTS e Superior Tnbunal do
Trabalho, demonstrando sltuaçAo regular no cumpnmento dos encargos sociaiS e trabalhistas.

91.1 _ O pagamento. medl8nte 8 emrssão de qualquer modahdade de ordam bancéna, sera realtzada
desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma 8 perrmtu o cumprimento das eXigências leg815.
pnnclpalmente no que se refere às retenções tnbutánas

9.1 2 _A CONTRATADA. optante pelo SIMPLES. deverá apresentar. Juntamente com 8 nota flScal/fatura,
declaração. (conforme modelo constante do ANEXO IX deste Editai) Caso não o faça, sofrerá retenção de
Imposto e eontnbeçõee. de acordo com a legISlação vigente

9.1.3 • A nota fiscaVfatura que contiver erro será devotvlda à CONTRATADA para retlficação e
reapresentaçAo. Interrompendo-se a contagem do prazo fixado no 8ubltem 9.1.
9.1.4 _ 08 pagamentos nio realizados dentro do prelO, mollvados pela empresa a ser contratada. nAo
seria geradores de direito a reajustamento de preços ou a atuallzaçio monetána

9 1.5 Fica expressamente vedada Qualquer pretensão de pagamento antecipado

9 1.6 A Prefeitura Muntcipal de RI8Cho de Santana reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o
fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificaçOes constantes da Nota de Empenho.

cLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇOES

10.1 - Da Contratada:

101.1) Comunicar a Dlvlslo de Compras. no prazo de 48 (quarenta e alto) horas a qualquer anormalidade
que Impeça o jomemrnento dos produtos contratados

10.1.2) Manter as mesmas condições de habilitação.

10.13) Indicar o responeével que a responderá peranta a Admtnlstração por todos os atos e comunIcaÇÕes
formaIS.

10.1 4) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que lnadam sobre o produto forneclClo,?m

~.~._~~~~._,_ rm-.~.--,. \~t~ ;:
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101 5) Paralisar. por determinação da administração, qualquer fornecimento de produtos que estejam sob
suspeita de contaminação, condenado por autoridade samtana

10.16) Retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta.

10.2- Do Contratante'

10.2 1) Prestar à Contratada todos os esclarecimentos neeesséncs para a execução da Ata de Registro de

Preços

10.2.2) Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos. bem como efetuar os pagamentos

devidos, nos prazos determinados

10.2.3) Elaborar e manter atuahzada listagem de preços que contemple a relação dos produtos para os ftns
prevrstoe nesta Ata e na Autorização de Fornecimento.

10.2.4) Indtear o responsável pela fiscalização e acompanhamento da Ata de RegiStro de Preços.

cLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZAÇAo

11 Nãoobstante o fato de a vencedora ser únIca e excluswa responsável pelo fornecimento, cbjetc desta Ata
de RegIstro de Preços, a Adrrurustraçâo, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente
deSignados, sem restnnglf a plenitude dessa responsab,lidade, exercerá a mais ampla e completa
fiscalização na sua execução, sohcttandc à COMPROMISSARIA, sempre que entender ecnveraente,
informações do seu andamento, devendo esta prestar os esctareClmentos desejados A açãc ou omissão total
ou parcal da frscahzaçâc não exururá a COMPROMISSÂRIA de total responsabilidade de executar o
rornecmentc estabelecrdc neste Termo Fica deSignado para flscahzação do contrato o servidor publiCO,
Valdlnels Rocha de Ohvera {Cormssâc de DIVisãode Compras e Almoxanfado).

cLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISAo CONTRATUAL

12.1 -A Ata de RegIstro de Preços poderá ser rescindida nos sequmtes casos'

12.1 1) Persistência de I!"frações após a aplICação das multas previstas na cléusula déCima terceira.

12.1 2) MaOlfesta rmpcssnnhdade por parte da Contratada de cumprir as obngações assurrudas pela
ocorrência de caso fortuito ou força maior. devidamente comprovados.

121 3) Interesse público. deVidamente motivado e JustifICadopela Administração.

121.4) DemaiS hipóteses previstas no art. 78 da Lei nO 8 666193. bem como desta Ata.

12.1.5) uqudeçêo Judiciai ou extrajudiCial ou falência da Contratada

1216) Responsabl11zaçêõ por prejuízos causados à Administração

cLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 _ A adjud'catána que se recusar, sem motivo JustifIcado e aceito pela AdmInistração, a assinar a Ata de
Registro de Preços. dentro do prazo previsto no Item 26.2 do Editai. caractenzando o descumprimento total
da obngação, ficará sUjeita à multa de 10°/0 (dez por cento) sobre o valor esbmado dos eens cu!Qs preços
foram registrados. além das demais sanções cabtvels e prevstas no artigo 87 da Lei n° 8.666193.

132- Sem prejuizo das sanções previstas no artigo 87 da Lei nO8666/93 e artigo 5°, -capur da Lei n°
10.520/02. a,llcrtante vencedora do certame ficara sujeita. garantida a defesa prévl8,. multa diária de 1°/0

Estedoc~mentofOI assmadodigitalmente por Procede Balua • Pro ""',... ~Para verificar as assinaturas va ao site https flWvYl,v portald cessamento e ~ertlf,vaçi:lO de-Docun-entcs Eletrôruccs. eessmat.ues com br 44,j e utí zc o cooco 7B8A~9816-B8E6-F7D3
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(um por cento) do valor de cada entrega, por dia comdo de atraso, por atraso Injustificadona
entrega dos produtos, até que seja efetlvada a entrega total,

13.3 _ Pela ,nexecução total ou parcla} do contrato, por parte da COMPROMISSÁRIA. de quaisquer das
obrlgaçOesdecorrentes dos eventuais ajustes a serem nenaccs. a AdmInistração poderá, garanbda 8 defesa
prévia. aplicar à contratada as sanções previstas nos inCISOSI. III e IV do arttgo 81 da Lei nO 8.666/93. além
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues Caso a empresa pratique preços
rea~nhados sem a deV\da aprovação da PREFEITURA ou não efetue a entrega dos obJetas desta liCitação
durante o penado de anâhse de eventual pedido de realinhamento, a mesma estará sU}8lta também a
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do valor global do fornecimento eJou cancelamento do preço

registrado,
134 _ O valor da multa poderá, a Critério da Prefeitura MUnicipal de Riacho de Santana, ser cobrado de
enedtatc ou será descontado no primeiro pagamento ap6s a sua Imposição, respondendo por ela os
pagamentos futuros 8 pela diferença. se houver, Independentemente de qualquer notificação

13.5 _ As multas previstas não têm carãter compensatório. mas sim. moratório. Consequentemente, o
pagamento delas não exime a Contratada reparação dos eventuais danos, perdas ou prejufzos que seu ato

punível venha a acarretar à Administração.

14.1 A presente Ata será somente para registrar os preços de mercado sem a necessidade de Reserva
Orçamentãna, no case da Administração resolver fazer uma posslvel contratação dos preços registrados, tera
que ter ntl. de Dotação na nota de empenho onde poderá conter as seguintes dotações futuras disponíveis

cLÁUSULA DECIMA QUARTA - DAS DOTAÇOES DRÇAMENT ÁRIAS

Unidade
OrçamentAna

PrqetoJAlIvldade

ClÁUSUlA DECIMA QUINTA - DO FORO

I I

15,1 As partes contratantes ücam obngadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o
Foro da Comarca de RIacho de Santana, Estado do Betna. com renunca expressa a qualquer outro, por mais

~ste documento fOI assmaoo cnqrtalmente por Precede Betua~[Ira ver ficar as asamaturas va ao srte httpsl/WV:Wportald : Processamento e ~erilflcaçaode Documentos Eletrô-ucoseassrnatoras com br 44.,j e utilize o coorqo 7B8A-9816-B8E6-F703
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privilegiado que S8}3 ou se tome.

cLAUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS DISPOSIÇOES FINAIS

16.1 _ O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de
cumpnr os termos contratuaiS assinados até a data de vencimento da mesma

16.2 _ A Administração não se obnga B utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua VigênCia
constatar que os preços regiStrados estao supenores aos praticados no mercado. nas mesmas
especificações e condlÇl)es previstas na Ata de Registro de Preços. A Administração tambem não se
responsabilizara pela entrega de material, sem a respectiva nota de Empenho.

16.3 _ A Administração. ao seu exclusrvc cnténo, poderá. durante os últimos 30 (tnnta) diaS de Vigência da
Ata de Registro de Preços. determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a eiaboraçãc de
um novo contrato.

16.4 _ Todos os prazos constantes em cada termo contratual •• rlo em dias úteis. salvo disposição
expressa em contrário e em sua contagem exclulr-se-á o dts de In{clo e Inclulr-se-á o dia do vencsnento.

16.5 _ A despesa com a contratação correrá à conta da Dotaçêo Orçamentária vigente na época da emissão
da AutonzaçAo de Pcmecirnento pela Dlvisaa de Compras

166- Fazem parte Integrante desta Ata, Independentemente de transcnção. as condições estabelecidas no
Editai e as normas contidas na lei n° 8.666193.
Estando justas e contratadas. firmam a presente Ata, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos
os fins e efeitos de direito.

Riacho de Santana-Ba, 27 de Junho de 2017

Franclele Guedes GUimarães
Pregoelra

\'roJ,~J~pMr~
Cássla Batista dos Santos
Membro da EqUipe de ApoiO

Testemunhas.

CPF:(}V J:59 Wç -ai

<&4AMnfI.(!~ "Renata Ramos çarvelhc Alves c
Membro da êqurpe de Apoio CPF 06r2, ,.?A. 6 3< B6

8/8

~ste dccu-nento fOI ase nado digitalmente por Procede Balua - Processarr-eoto P Ce-trtrcação de Documentos Etetrô'ucos
, ara \er,tIC8J as assinaturas va ac sitc https tíoNV{IN portaldeassmaturas com br 443 c ut'l ze o codtqo 7B8A.-9816-B8E6-F7D3


